
Wij nodigen u vriendelijk uit, om samen met ons, afscheid te 
nemen van Marie-Louise tijdens de uitvaartplechtigheid in 
de kerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Holle 
Weg te Kontich-Kazerne op dinsdag 13 december 2022 
om 10 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten achteraan in de 
kerk vanaf  9.45 uur.

De asurne zal op een later tijdstip worden bijgezet in het 
urnenveld op de begraafplaats te Nijlen (Nonnenstraat).

Er is gelegenheid tot groeten in het Uitvaartcentrum Bob 
Timmermans, Kapelstraat 59 te Duffel na telefonische 
afspraak op 03 - 457 37 37 tot en met zaterdag 
10 december 2022.

Rouwadres:   Familie Marie-Louise Van Hoeck
        p.a. Uitvaartverzorging Bob Timmermans
        Mechelsesteenweg 78, 2550 Kontich
        Tel. 03 - 457 37 37

Digitaal condoleren: www.bobtimmermans.be
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Moeders gaan, maar sterven niet, 
zij leven naar zij geven.

Zolang men moeders kinderen ziet, 
zolang zal moeder leven.

Marie-Louise 
Van Hoeck

lid van OKRA

weduwe van Robert Van Uffel

° Malderen, 10 februari 1943
† Mechelen, 6 december 2022 

gesterkt door het heilig sacrament van de zieken.

Dit melden u:

Werner Van Uffel

Patrick en Ingrid Van Uffel - Goossens
Flore
Wout
Sien

haar kinderen en kleinkinderen

De familie dankt de verpleging van de palliatieve eenheid 
De Mantel van het AZ Sint-Maarten te Mechelen 

voor hun goede zorgen.
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